
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Your challenge as Consultant 
Retail 
 

 
 

Jouw uitdaging als junior management consultant Digitale Customer 
Experience 
Startende consultants sluiten na hun onboarding in The Institute aan bij nieuwe of lopende projecten. Je 
wordt onderdeel van een multidisciplinair team waar je meteen een belangrijke bijdrage levert: je voert 
zelfstandig analyses uit, ondersteunt workshops en je bent een belangrijke pilaar in het 
projectmanagement. Je hebt een actieve rol in het bedenken en realiseren van innovatieve en concrete 
oplossingen. Daarnaast zoek je naar bestaande oplossingen en aansprekende voorbeelden binnen de 
Capgemini Groep wereldwijd en weet je die te mobiliseren. Behalve projectondersteuning verwachten 
we dat je actief bijdraagt aan onze kennisontwikkeling zodat we voorop blijven lopen op het gebied van 
digital customer experience. 
 
 

Wat jij ons brengt 
Wij zoeken young professionals die: 

• In de laatste twee jaar een universitaire Master hebben behaald, met goede resultaten. Bij 
voorkeur in de richtingen Marketing Management, Marketing Research, International Business of 
een Master met een technisch profiel. 

• Duidelijke affiniteit hebben met digitale innovatie en toepassingen, én daar met passie over 
kunnen vertellen. 

• Een groot conceptueel denkvermogen hebben: Je weet je weg te vinden in complexe materie en 
komt snel tot inzichten en conclusies. 

• Een eigen mening hebben, deze kunnen onderbouwen met feiten en kunnen vertalen naar 
concrete acties. 

• Positieve energie tonen en die dat kunnen overbrengen op de mensen om hen heen. 
• Een ‘no matter what’-mentaliteit tonen: je doet er alles aan wat in jouw vermogen ligt om je 

doelen te bereiken. 
• Open staan voor uitdagende projecten in het buitenland. 
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Voor ambitieuze young professionals, met een passie voor digitale 

innovaties, die willen bouwen aan best-in-class klantervaringen. 



 
 

Over Capgemini consulting 
Onze klanten zijn marktleiders en internationale organisaties in onder andere retail, consumer products, 
manufacturing en de financiële dienstverlening. Digitale innovaties, start-ups en nieuwe klantwensen 
veranderen het speelveld voor deze bedrijven en merken. Het DCX-team van Capgemini Consulting 
helpt hen met het realiseren van een digital customer experience die het verschil maakt. We leggen de 
basis met het opstellen van een sterke visie en begeleiden de klant bij het uitvoeren van een succesvolle 
transformatie. Voorbeelden van onze opdrachten zijn: 

• Organisaties inspireren hoe zij met technologie, zoals artificial intelligence, virtual reality en voice 
assistants, de customer experience kan optimaliseren. 

• Het ontwerpen van een customer experience visie, customer journeys en klantprofielen. 
• Het analyseren en benchmarken van marketingstrategieën en CRM-platformen.Het bouwen van 

nieuwe businessmodellen en serviceconcepten. 
• Het bouwen van nieuwe businessmodellen en serviceconcepten 

 
Een belangrijk ingrediënt van onze aanpak is dat we uitdagingen aanpakken mét de klant, vaak in 
gezamenlijke teams. We koppelen specifieke industriekennis aan een groot internationaal kennis- en 
innovatienetwerk van Capgemini en onze partners. Ook schakelen we start-ups in om tot oplossingen te 
komen die echt waarde toevoegen. Daarmee creëren we een project op maat. 
 
 

Wat wij jou bieden 
Wij bieden je een uitdagende leeromgeving en goede voorwaarden: 

• Een steile leercurve met zowel ontwikkeling on-the-job als via trainingen van onze internationale 
experts. 

• De kans om internationaal te werken met grote en interessante klanten. 
• Een vast contract met salaris passend bij jouw functie en ervaring. 
• Een ruime mobiliteitsvergoeding die je zelf mag besteden aan bijvoorbeeld een leaseauto of OV-

chipkaart. 
• 26 vakantiedagen per jaar met de optie om er extra dagen bij te kopen. 

 
 

Word jij de nieuwe junior management consultant Digitale Customer 
Experience? 
Ben jij de management consultant die wij zoeken? Dan zien wij jouw sollicitatie graag tegemoet! Nog 
informatie nodig? Laat het vooral weten via jelle.scholtens@capgemini.com. 
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Jouw uitdaging als junior management consultant Strategy & Innovation 
Als Junior Management Consultant Strategy & Innovation analyseer je wat klanten het beste kunnen 
doen te midden van snelle veranderingen in hun markt: nieuwe business ontwikkelen en/of bestaande 
business optimaliseren. Je helpt om innovatieve en concrete oplossingen te bedenken en realiseren, 
met en voor onze klanten. Daarnaast zoek je naar bestaande oplossingen en aansprekende voorbeelden 
binnen de Capgemini Groep wereldwijd en weet je die te mobiliseren. Hierbij speelt het toepassen van 
nieuwe technologieën een belangrijke rol. Dynamisch. Agile. Digitaal. 
 
 

Wat jij ons brengt 
Nieuwsgierigheid en vindingrijkheid, staan bij jou bovenaan. Zo breng je continue ideeën, discussies en 
tempo. Je ziet mogelijkheden en hebt altijd een volgende vraag paraat. Je hebt een groot conceptueel 
denkvermogen, weet je weg te vinden in complexe materie en kan snel tot inzichten en conclusies. Jouw 
gedrevenheid slaat over op anderen, je hebt de gave om enerverend te spreken en kan op een 
indrukwekkende wijze je verhaal vertellen door abstracte en complexe concepten simpel en duidelijk te 
maken. Daarbij heb je een sterke mening, onderbouwd met feiten en kun je deze vertalen in concrete 
acties. Je wilt je blijven verbeteren in en bijdragen aan de ontwikkeling van onze producten en diensten. 
Daarnaast beschik je ook nog eens over een ‘no matter what’ mentaliteit en doe je alles wat in jouw 
vermogen ligt, en nog een beetje extra, om doelen te bereiken. Wat je nog meer meebrengt? 

• WO werk- en denkniveau met een masteropleiding in bijvoorbeeld Bedrijfskunde of Innovation 
Management. Uiteraard mag dit ook Industrial Design of een andere technische of exacte studie 
zijn, als je maar affiniteit hebt met strategie en innovatie. 

• Eventueel al wat (internationale) werkervaring opgedaan na je studie (maximaal 2 jaar). 
• Sociale eigenschappen ontwikkeld naast je studie bij een vereniging, eigen bedrijf of als 

vrijwilliger. 
• Goede beheersing van zowel de Nederlands als Engelse taal. Een extra taal is natuurlijk mooi 

meegenomen, bij voorkeur Duits. 
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Capgemini Consulting is het strategie en transformatiemerk van de 

Capgemini Groep. Door onze jarenlange ervaring met digitale vraagstukken 

en transformatie kunnen wij onze klanten snel helpen om meer waarde te 

creëren uit verandering en marktontwikkelingen. 



 
 

Over Capgemini consulting 
Capgemini Consulting is het strategie en transformatiemerk van de Capgemini Groep. Door onze 
jarenlange ervaring met digitale vraagstukken en transformatie kunnen wij onze klanten snel helpen om 
meer waarde te creëren uit verandering en marktontwikkelingen. Wij zijn de snelst groeiende 
management consulting organisatie in Europa met meer dan 900 consultants in Nederland en Duitsland! 
Door deze groei zijn wij op zoek naar een Junior Managment Consultant Strategy & Innovation (S&I) 
binnen het Strategy & Transformation team (S&T) van Capgemini Consulting. Dit is een groep slimme en 
creatieve mensen die voor uiteenlopende strategische vraagstukken concrete oplossingen bedenkt en in 
de praktijk brengt, passend binnen de specifieke context van de klant. 
 
 

Wat wij jou bieden 
• Een vast contract met salaris passend bij jouw functie en ervaring. 
• Een ruime mobiliteitsvergoeding die je zelf mag besteden aan bijvoorbeeld een leaseauto of OV-

chipkaart. 
• 26 vakantiedagen per jaar met de optie om er extra dagen bij te kopen. 
• De mogelijkheid tot flexibel (thuis)werken. 

 
 

Word jij de nieuwe junior management consultant Strategy & Innovation? 
Ben jij de management consultant die wij zoeken? Dan zien wij jouw sollicitatie graag tegemoet! Nog 
informatie nodig? Laat het vooral weten via jelle.scholtens@capgemini.com. 
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